Referat fra årsmøte i Akkarvik og Søre-Rekvik grunneierlag
Tid:

29. juli 2006 kl 17:00-19:30

Sted: Arnheim (Akkarvik bygdehus, tidl. skole)
Antall frammøtte:

22 (ikke alle er medlemmer)

Lagets leder Arild Burud ønsket velkommen og ba om ett minutts stillhet for
vårt avdøde medlem Asmund Thomassen.
Årsmøtet ble enstemmig erklært lovlig innkalt.
Lederen spurte om noen hadde spørsmål til dagsorden. Siw Haugnes foreslo å
endre dagsorden til
1. Konstituering med valg av møteleder, referent og to til å underskrive
referatet
2. Regnskap
3. Overtakelse av Akkarvik bygdelag
4. Innkomne saker (spørsmål om salg av bygdehuset etter kjøpstilbud)
5. Valg
Haugnes’ forslag til dagsorden ble enstemmig godkjent.
1: Konstituering
Styret foreslo: Henrik Richardsen til møteleder og Siw Haugnes til referent.
Det kom forslag på Elbjørg Mathiassen og Jorunn Thommassen til å underskrive
referatet.
Avstemming:
Alle foreslåtte ble enstemmig valgt og Henrik Richardsen overtok som
møteleder.
2: Regnskap
Odd Edvardsen har revidert regnskapet med et avvik på kr 128 og
totalbeholdning på kr 29 207,91 og anbefaler at årsmøtet godkjenner
regnskapet.
Det kom spørsmål om det foretas kontroll av om medlemskontingenten til de
enkelte medlemmene er betalt. Revisor svarer at dette kontrolleres ikke.
Sigmund Mathiassen foreslo: Regnskap og dagsorden sendes ut sammen med
innkallingen til neste årsmøte.
Det kom en henvendelse til styret om at forholdet
jakt/medlemskap/kontingentinnbetaling avklares på neste årsmøte og om at
medlemslista revideres.

Avstemming:
Regnskap ble enstemmig godkjent.
Det ble enstemmig vedtatt at regnskap og dagsorden følger med neste
innkalling.
3: Overtakelse av Akkarvik bygdelag og dets rolle
Referat fra Akkarvik bygdelags årsmøte 22/6-6 ble delt ut.
Oppsummering: Bygdelaget nedlegges fra og med 1/8-6. Alle eiendeler,
inklusive Arnheim (gamle skolen), tilbys overført til Akkarvik og Søre-Rekvik
grunneierlag.
Det kom spørsmål om Skjervøy kommune har uttalt seg om saken. Bygdelagets
siste leder (Borgny Mikkelsen) har vært i kontakt med kommunen som stiller
seg positiv til overdragelsen.
Det kom spørsmål om hvem som formelt kan underskrive på ev. slag av
Arnheim. Agnar Mikkelsen svarte at fram til 31. juli er det leder i Bygdelaget,
etter den datoen er det grunneierlagets leder dersom overdragelsen
godkjennes.
Øystein Edvardsen foreslo: Grunneierlaget nedsetter en komité som legger
fram forslag vedr Arnheim innen årsmøtet i 2007.(stemmes over i sak 4)
Det ble en grundig diskusjon med mange deltakere og mange emner bl.a. om
forsikring og vedlikehold.
Sak 3 og 4 ble diskutert under ett.
Flere av årsmøtedeltakerne ønsker at bruk av Arnheim tinglyses som heftelse.
Styreleder foreslo: På bakgrunn av vedtak fra siste årsmøte i Akkarvik
bygdelag godtar Akkarvik og Søre-Rekvik grunneierlag å overta bygdelagets
rolle og eiendeler.
Avstemming:
Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt
4: Innkomne saker / saker til diskusjon
•

Tilbud fra Steinar Mikkelsen om kjøp av Arnheim.
Steinar Mikkelsen, Sørum, har tilbudt seg i brev av 25/7-6 å kjøpe Arnheim
og samtidig videreføre deler av bygget som bygdehus og vevstue.
For diskusjon, se sak 3.
Styret foreslo: Arnheim selges til Steinar Mikkelsen.
Øystein Edvardsen foreslo: Grunneierlaget utreder flere alternativer om hva
som skal gjøres med skolen og legger det fram på årsmøtet i 2007.
Det ble fremmet ønske om skriftlig avstemning. Jorunn Thommassen er
stemmestyre sammen med dirigent og referent.
Avstemming: Opptelling gir 14 stemmer for salg til Steinar Mikkelsen og 4
stemmer for Øysteins forslag. Styret får i oppdrag fra årsmøtet å ordne salg

av Arnheim til Steinar Mikkelsen i henhold til hans tilbud og ønske om
heftelser framkommet i årsmøte i grunneierlaget.
•

Storelva:
Gyteplassene i Storelva er blitt borte. Mulig oppretting av gyteplassene og
forarbeider ble redegjort for av Nils Eilertsen. Arbeidet forutsetter at
grunneierlaget overtar ansvaret for elva og at alle grunneierne som grenser
til elva er enig i at arbeidet utføres. Grunneierne må også godkjenne
fredning i en viss tid, minimum 5 år.
Avstemming: Nils Eilertsen får enstemmig fullmakt til å igangsette og
klargjøre arbeidet for inntil kr 17 000.

•

Jakthytte i Dalskiftet
Agnar Mikkelsen foreslo: Grunneierlaget samarbeider med reindriftsamene
om å sette opp en hvile-/jakthytte i Dalskiftet.
Avstemming: Agnar Mikkelsen utreder saken og legger den fram for neste
årsmøte.

•

Vindmåler på Nessefjellet
Grunneierne bes følge med vindmåleren og ev. finne ut av hva som er
hensikten.

•

Sandtaket
Eieren er Aurora laks. Bygdefolket bes hjelpe til å sørge for at sandtaket ikke
forsøples ytterligere.

•

Jaktsesongen
Det er skutt i jaktsesongen 2005/2006
Liryper: 28
Fjellryper: 20 Hare: 39
Årsmøtet ber Siw Haugnes lage statistikk over jaktutbyttet for alle år vi har
tallgrunnlag.

5: Valg
Nåværende styre:
Sigmund Mathiassen – valgt i 2005 for et år
Odd Edvardsen – valgt i 2005 for et år
Arild Burud – valgt i 2005 for to år og valgt som leder i et år
Levi Larsen – valgt i 2005 for to år
Borgny Mikkelsen – valgt i 2005 for et år og valgt som sekretær/kasserer i et år
Varamedlem: Annie Pedersen - valgt i 2005 for et år
Forslag og avstemning:
Alle styremedlemmer og varamedlemmet stiller til gjenvalg. Ingen andre
forslag ble fremmet. Alle valg var enstemmige.
Arild Burud ble enstemmig gjenvalgt til leder for et år.
Borgny Mikkelsen ble gjenvalgt til kasserer for et år.
Styret for 2006/2007 ser etter dette slik ut:
Arild Burud – valgt i 2005 for to år og valgt som leder i et år – på valg i 2007
Borgny Mikkelsen – gjenvalgt i 2006 for to år og valgt som kasserer i et år – på

valg i 2008
Sigmund Mathiassen – gjenvalgt i 2006 for to år – på valg i 2008
Odd Edvardsen – gjenvalgt i 2006 for to år – på valg i 2008
Levi Larsen – valgt i 2005 for to år – på valg i 2007
Varamedlem: Annie Pedersen - gjenvalgt i 2006 for et år – på valg i 2007
Merknad:
På årsmøtet i 2007 er Arild, Levi og Annie på valg. I tillegg skal leder og
kasserer velges for et år.

